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CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA 

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização 
interna. 

Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de 
tempos e modos dos verbos em português. 

Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais;
 processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos.
Sintaxe: frase, oração e período; 
termos da oração; 
processos de coordenação e subordinação; 
concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; 
mecanismos de coesão textual. Ortografia. 
Acentuação gráfica. 
Emprego do sinal indicativo de crase.
Pontuação. 
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: 

norma culta. 
Observação: os itens deste programa serão considerados sob o ponto de vista 

textual, ou seja, deverão ser estudados sob o foco de sua participação na 
estruturação significativa dos textos.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO  

Ética e moral. Ética, princípios e valores. 
Ética e democracia: exercício da cidadania.
Ética e função pública.
Ética no setor público. 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990): regime 

disciplinar, deveres e proibições, acumulação, responsabilidade e penalidades. 
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Lei nº 8.429/1992 e alterações: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. 

Código de Ética dos Servidores do TJDFT (Resolução TJDFT nº 9/2019 e Portaria 
Conjunta nº 76/2020).

Regimento interno DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 

Portaria GPR 354 de 16 de março de 2016 (republicado no DJe no dia 30/03/2016 
- Edição nº 57, fls. 05-54. Data de Publicação: 31/03/2016), com redação alterada 
pelas Emendas Regimentais subsequentes. 

Lei da organização judiciária do distrito federal e dos territórios  - Lei nº 11.697/2008 
e alterações (Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios).

ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO 
ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM

Noções gerais de anatomia e fisiologia humana.
Noções de histologia dos tecidos.
Noções de farmacologia.
Noções de microbiologia e parasitologia.
Biossegurança em saúde.
Controle de infecção hospitalar.
Classificação e processamento dos artigos
utilizados nos serviços de saúde.
Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde.
Medidas de Precaução.
Administração de Medicamentos.
Procedimentos técnicos de enfermagem.
Assistência em saúde coletiva.
Assistência em saúde mental.
Noções de imunização. Conservação, preparo e administração de vacinas. Programa 

Nacional de Imunização (PNI).
Assistência ao paciente com disfunções cardiovascular, circulatória, digestiva, 

gastrointestinal, endócrina, renal, do trato urinário, reprodutiva, neurológica e 
musculoesquelética.
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Enfermagem materno-infantil. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo 
gravídico-puerperal e no climatério.

Assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança e ao adolescente.
Assistência na emergência/urgência clínica e no trauma.
Suporte básico de vida.
Assistência de enfermagem no atendimento pré-hospitalar (APH).
Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a saúde pública: 

Covid-19, diarreia, cólera, dengue, zika, chicungunha, doença de Chagas, 
esquistossomose, febre tifoide, meningite, tétano, sarampo, tuberculose, hepatite,

hanseníase, difteria, diabetes, hipertensão arterial, raiva, leishmaniose e infecções 
sexualmente transmissíveis (IST).

Sistema Único de Saúde (SUS). Princípios, diretrizes, estrutura e organização.
Níveis progressivos de assistência à saúde.
Direitos dos usuários do SUS.
Ações e programas do SUS.
Ética profissional.
Código de Ética de Enfermagem.
Associações de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
Noções de enfermagem do trabalho.
Segurança no trabalho.
Assistência de enfermagem na saúde ocupacional.
Noções de segurança no trabalho.
Humanização no cuidado do paciente/cliente.
Segurança do paciente.
Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos.


